
80m. aktivitetstest 
JUL 2021 
CW  Points Multi Score 
1 OZ6IG 89 28 2492 
2 OZ4CG 84 27 2268 
3 OZ3MC 87 26 2262 
4 OZ1AAR 82 26 2132 
5 OZ4DX 80 23 1840 
6 OZ1IVA 79 23 1817 
7 OZ1QZ 51 19 969 
8 OZ4FA 25 8 200 
9 OZ6KS 6 2 12  
 
Klub CW 
1 OZ5GX 100 28 2800 
2 OZ2NYB 101 27 2727 
3 OZ4EDR 105 25 2625 
 
SSB   
1 OZ3MC 177 32 5664 
2 OZ30EU 181 31 5611 
3 OZ4NA 172 32 5504 
4 OZ2PBS 196 28 5488 
5 OZ1QZ 164 32 5248 
 OZ8XW 164 32 5248 
7 OZ1KWJ 157 32 5024 
8 OZ7MKS 162 31 5022 
9 OZ1IVA 151 31 4681 
10 OZ6TW 148 31 4588 
11 OZ1IWJ 147 31 4557 
12 OZ8DK 141 31 4371 
13 OZ6HQ 136 31 4216 
14 OZ0PL 135 31 4185 
15 OZ6VG 116 32 3712 
16 OZ1IVQ 121 28 3388 
17 OZ1T 110 26 2860 
18 OZ1NKF 84 22 1848 
19 OZ5VO 44 15 660 
 
Klub SSB   
1 OZ5DD 174 32 5568 
2 OZ2NYB 127 31 3937 
 
QRP CW   
1 OZ8PG 133 28 3724 
2 OZ1KVB 122 28 3416 
3 OZ5N 114 27 3078 
4 OZ1JFK 84 17 1428 
 
QRP SSB   
1 OZ8PG 251 30 7530 
2 OZ5N 175 29 5075 
3 OZ1FIT 32 8 256 

 
Så har vi sommer og med den de svingende forhold som en hel del beskriver, men det er vi jo vandt til. 



Det har uden tvivl været en morsom oplevelse at deltage også for nye deltagere så vi siger velkommen til 
OZ1FIT, Knud og håber du fortsætter. 
Desværre var jeg ikke med da jeg var til ”kniv og gaffel” Løkken, men til gengæld slap jeg for at få et super 
regnskyl på campingpladsen. (45 mm) på 2 timer. På genhør i august til en ny omgang 80 meter 
aktivitetstest.  Her er nogle af Kommentarer fra loggene: 
OZ6TW, Torben: 
Hermed min log for juli-testen. Atter en omgang med store udfordringer, f.eks. en station som lå med S3 i 
anden periode lå med S9+10dB i fjerde periode! Jeg ønsker alle en god sommer med masser af radio! 
OZ8DK, Jens Christian: 
Nogle deltagere var der ikke så meget signal på, men det var heller ikke så megen støj, så for det meste af 
tiden kunne jeg også modtage dem. Tror også der ind imellem var svingende udbredelsesforhold. Men alt i 
alt udmærket test og fortsat go sommer og go ferie til alle! 
OZ2NYB Nyborg Afd: 
Jeg råbte mig hæs i SSB - afdelingen idet mit signal var ikke for stor ved flere stationer- det må skyldes QSB! 
I CW - afdelingen til gengæld, gik det skide godt! Jeg havde et par RUN der gav pote. I sidste periode var det 
kun OZ5GX der var foran og OZ8PG/QRP var tæt på. Så det kommer an på multiplierne. 
Jeg er stolt af at jeg kunne køre OZ1JFK/QRP i alle CW- perioder. Jeg kunne lige netop høre ham. OZ5N/QRP 
fik jeg også lige på falderebet. Jeg kørte OZ8PG/QRP i alle 8 (CW og SSB.) perioder i testen,  -  det kørte 
bare. Jeg hørte ikke områderne 1, 2, 4 og 5 (CW). Er det aktiviteten fra disse områder eller NVIS 
forholdene? Hvor blev du af i testen og OZ5GX i SSB Afdelingen?  
OZ5N, Steen: 
Hermed resultaterne fra en god test. Der var livlig aktivitet til trods for sommervejret. Der var i forhold til 
årets første tester noget større dæmpning af signalerne fra de fjerneste stationer, men til gengæld var der 
fuld drøn på naboerne. 
OZ2PBS, Palle: 
I perioder var der en sand Pile up på ” min” frekvens, og det skyldes at jeg var eneste aktive station med 
multiplier 4. Det betød desværre, at jeg også manglede multiplier 4 i alle perioder, svarende til mindst 204 
gode point. God sommer og på genhør. 
OZ1AAR, Villy:  
Ja, man bliver næsten stresset her i sommervarmen og børnebørns skoleferie. Heldigvis kommer der så en 
lille aktivitetstest ind fra højre side, Forholdene var da for en gangs skyld nogenlunde ok her på 80m. God 
sommer. 
OZ1QZ, John: 
Hermed et par logs fra en udmærket 80m test den 4/7-21. Lidt svingende forhold, og knap så mange 
deltagere som normalt. Fortsat god sommer. 
OZ1JFK, Brian: 
Her er dagens resultat fra Vendsyssel. Min antenne blæste ned for et par uger siden og der har ikke været 
tid til at få den repareret. Jeg kørte dagens test på en lille dipol. Jeg nåede ikke at få checket mit batteri 
inden starten, som døde i slutningen af 1. periode.  Det gik desværre ud over qso'en med OZ8PG, Per, sorry 
Ps: Jeg har fået klippet græsplænen. 
 

  
OZ1JFK’s Qrp portabel opsætning – station og parasolantenne.. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OZ8PG, Per: 
Hermed de to logge.  Der var lidt for få på CW, trods gode forhold. I SSB-afdelingen må jeg have ligget i et 
smørhul. Sjældent har jeg som QRP oplevet små pile-up's, men sådan gik det altså i dag og skønt når det 
endelig lykkes! Ellers ingen hovedpine ovenpå fodbold kvartfinalen i går.  Cu næste gang. 

OZ8XW, Flemming: 
En fin test med pæn aktivitet og gode forhold. Jeg fik vistnok denne gang samlet alle de mulige multipliers. 
OZ1FIT, Knud: 
Her er min første log for 80 meter test juli 2021 Sjovt at deltage Havde dog lidt problemer med at kunne 
komme igennem med mine 10 Watt. (Husk: QRP = 5 Watt). 
OZ3MC, Martin: 
Denne gang var der meget små signaler i cw afd. og heller ikke så mange med som tidligere, men det er jo 
også ferietid. Derimod kom forholdene op hen under middag med gode styrker fra alle, og især de to fra 
Bornholm var meget stabile hele vejen igennem. 
OZ7MKS, Michael: 
Forholdene var meget varierende med lidt små signaler uden for det jyske, og måske lidt færre deltagere 
end normalt, men en hyggelig test som sædvanligt. 
OZ1T, Peter: 
Jeg nåede med og fik en god times test. Første periode herfra kneb det lidt, men så kom der gang i det til 
mig herude i den vestlige vandkant. Vi har ikke fået sommervarmen endnu, men mon ikke den dukker op i 
næste periode!  Vi høres før eller siden. Sommerhilsner herfra OZ1T. 
OZ4FA, Hans-Christian: 
Hermed et beskedent bidrag. Havde desværre fået en meget kraftig støjkilde der gjorde det meget svært, 
så jeg valgte at opgive videre deltagelse i dag. Støjkilden er dog nu forsvunden igen. 
OZ4CG, Carsten. 
Der var ret ringe forhold herovrefra, og dertil kom der en del QSB, så det var lidt af en kamp at få især QRP-
stationerne igennem. Men også QRO-stationerne måtte ind imellem gentage rapporten p.g.a. QSB'en.   
OZ6IG, Ingemann: 
Hermed loggen for dagens test. Synes ikke, der var så mange deltagere denne gang, men det skyldes nok 
ferietid. Hyggeligt som sædvanlig. 
OZ5GX Sæby Afd: 
Så er vi med igen heroppe nord for Dannerhøj Bakke. Første og anden periode lød alle som ganske små QRP 
stationer dog lige med undtagelse af 1IVA. Han var lige ved at bøje nålen J Tror også han er på Læsø i disse 
tider.  Der var rigtig langt til Bornholm i dag. Carsten var meget svag her, og så plejer han jo også at ligge 
mange point foran mig, så måske han også syntes der var langt til alt.  Ellers en fin test med god deltagelse. 
 
Vy 73 de Gunnar/Oz1gx 


